
înțelege bine cu propulsorul și reușește să schimbe 
elegant rapoartele, fără șocuri sau întârzieri de
ranjante. Suplimentar, pe modul Eco aceasta poa
te decupla chiar motorul de la roți, lăsând mașina 
să ruleze mai mult timp din inerție și economisind 
suplimentar carburant.

În ciuda faptului că vorbim despre o versiune 
de caroserie care se vrea mai practică, trenul de 
rulare nu renunță absolut deloc la sportivitatea sa 
proverbială. Suspensiile pot părea ușor cam dure pe 
denivelările mari, însă sunt un real deliciu pe viraje. 
Ca dinamică, este aproape imposibil să faci diferen
ța între versiunile cu trei și cinci uși, iar direcția 
cu  asistare electrică oferă un feedback excelent. 

Fară ași pierde din charismă, Mini cu cinci 
uși propune un caracter practic mai dezvoltat, iar 

acest lucru nu costă decât aproximativ 1000 de 
euro în plus. Totuși, nu putem spune că e un chi
lipir, pentru că prețul de bază al versiunii testate 
este de 29.689 euro.
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Setul de uși suplimentare, spațiul 
mai generos pentru pasagerii 
din spate și portbagajul mai 
încăpător îmbunătățesc latura 
practică, dar nu-l transformă pe 
Mini cu cinci uși într-un model 
familial. Principalele argumente 
ale sale rămân caracterul unic și 
sportivitatea evidentă.
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Mini Cooper SD

Preț (euro)  29.689

Concurenți:   Audi A1 Sportback

Putere maximă (CP/rpm) 170/4000

0–100 km/h (s) 7.3

Viteză maximă (km/h) 223

Consum mediu ECE (l/100 km) 4,1

Emisii CO2 (g/km) 107

Propulsie Diesel, L4, 1995 cmc, cuplu maxim 360 Nm/ 
1500–2750 rpm, cutie automată cu 6 trepte, trac țiu ne față

Caroserie Hatchback cu 5 locuri. L x l x h: 4005 x 1727 
x 1425 mm. Ampatament: 2567 mm. Volum portbagaj: 
278–941 l. Masă la gol: 1325 kg

DATE TEHNICE

Ceva mai greu e cu accesul, dar pe 
banchetă stai bine.

Sub podeaua portbagajului se mai 
află un spațiu de depozitare.

Versiunea cu trei uși 
este considerabil mai 

lungă decât cea cu trei . 


